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سکع نودب هحفص ديتسرفب دوخ ناتسود یارب ار هحفص نيا

'میتشاد ندرک یگدنز رنھ ام' ؛یرھاط هنازرف اب وگتفگ
 

هناگی یورسخ هھلا
راگن همانزور

 

 

یاھ نامتخاس رانک زا یتقو ،هشیمھ
یم ناتابکا کرھش هدیشک کلف هب رس
متفا یم یکچوک یگدنز دای هب مرذگ
اب اھ نامتراپآ نیا زا یکی رد هک
نایرج یریشلگ گنشوھ روضح
.تشاد

مان اب دیاب ار هبحاصم نیا همھ نیا اب
هتفگ هب هک ینز .درک زاغآ یرھاط هنازرف
مان هیاس ریز درک یعس رمع مامت شدوخ
یلقتسم تیصخش و دریگن رارق شرھوش
.دشاب هتشاد

هب ات هک یکرتشم یگدنز ناتساد تیاور
ار نآ یریشلگ گرم ،دیسر نما لحاس
یبوخ هب هک تسا یترسح نیا و داد نایاپ
یادص مب و ریز و هاگن رد ار نآ ناوت یم
.درک سح یرھاط هنازرف

هرابرد نادنچ هن اما .یریشلگ گنشوھ گرملاس هناھب هب تسا یا هبحاصم ،وگتفگ نیا
یگدنز .درک یم یگدنز یریشلگ گنشوھ مان هب یسک اب هک یرھاط هنازرف هرابرد .وا
"تشادن مک چیھ و دوب هناگی اما" دوب هاتوک هچ رگا هک یکرتشم

یگدنز کی فیرعت .تسا راوشد یمک هبحاصم نیا ندرک عورش شتسار
راک یریشلگ گنشوھ لثم یسک اب یگدنز مھ نآ ،امش هاگن زا صاخ
؟تسین روطنیا .تسا یتخس

همھ لثم .تسا یرگید یگدنز رھ لثم یگدنز نیا زا یشخب کی دیناد یم ،بخ
دروم رد اما .دنا هرمزور لئاسم ریگرد و دننک یم یگدنز مھ رانک رد هک ییاھمدآ
مدآ مھ نم میوگب دیاب ،دوش یم نآ هنارکفنشور ای یبدا هجو هک یگدنز رگید شخب
.ییاھاعدا و متشاد یفدھ کی ینعی .مدوبن یلعفنم

ای ملق یلاھا نارسمھ هک ییاھ مناخ زا رگید یخرب یگدنز رد دیاش تیعضو نیا
کی ناونع هب درف نآ رسمھ هکنیا .دشاب هتشادن دوجو دنتسھ نارکفنشور الوصا

شرھوش مان هیاس ریز هک دھدن هزاجا و دشاب هتشاد روضح یگنھرف لقتسم تیصخش
.دریگب لکش

یرھوش و نز تافالتخا نامھ ار ام یگدنز زا یشخب کی ...فیرعت نآ دروم رد اما
رد .دوب راذگریثات یلیخ نآ یور یتینما و یلام دیدش یاھراشف هتبلا هک داد یم لیکشت
همھ تاقوا یھاگ .درک یم قرف یلیخ رگید یاھ یگدنز اب دعب نیا زا ام یگدنز عقاو
.دوب دب یلیخ نیا و دش یم هتسب ام یور هب اھرد

یم هک ییاھمدآ .دوب یمومع راکفا راشف نآ و تشاد مھ رگید هبنج کی نم یگدنز

    امنھار



مھ رگید هبنج کی نم یگدنز  
.دوب یمومع راکفا راشف نآ و تشاد
دنتشاد راظتنا ای دنتفگ یم هک ییاھمدآ
و مراذگب رانک ار همجرت راک نم هک
و منک "داتسا" فقو ار ما یگدنز همھ
مدنبب شتمدخ هب رمک

 

رد حرطم یاھمدآ نانز الومعم 
و امنیس هچ تایبدا هچ یا هزوح رھ
زا یشخب .دنوش یمن هدید ،رتائت هچ
تسا ییاھمدآ ریصقت ندشن هدید نیا
نآ زا یشخب و دننیبب دنھاوخ یمن هک
دوش یم اھدرم تداع زا یشان مھ

 

فقو ار ما یگدنز همھ و مراذگب رانک ار همجرت راک نم هک دنتشاد راظتنا ای دنتفگ
مھ یریشلگ هک تسا نیا تیعقاو دیناد یم یلو مدنبب شتمدخ هب رمک و منک "داتسا"
یمن ،دش هک یسک نیا یریشلگ دیاش مدوب یروطنیا نم رگا .تساوخ یمن ینز نینچ
.دش

تیصخش و نز هب یریشلگ هاگن زا یشخب
اب یگدنز هطساو هب شیاھ ناتساد نز یاھ
یم تحار یلیخ امش .تفرگ لکش نم
"یعار هدشمگ هرب" رد هک ار ینز دیناوت

شا یرخآ یاھ ناتساد نیا اب دراد روضح
ات دینک هسیاقم ... و "نم یاناورین" لثم
.دنا هدرک قرف رگید مھ اب ردقچ اھنیا دینیبب
و یراذگریثات نیا هک تسا ملسم بخ هتبلا
کی دراو ندوب وا رسمھ و یریشلگ هطساو هب مھ نم ینعی .دوب هبناج ود یریذپریثات

هک یدشر .درک کمک یلیخ نم شناد تعسو هب هک دوب یسک وا .مدش یگنھرف ناھج
.دوب وا روضح نویدم مدرک ما یگدنز رد نم

ندنارذگ زا دعب هک دوب نیا دوب صاخ یلیخ ام یگدنز رد منک یم رکف هک یگژیو کی و
نیا .مینک فشک هرابود ار رگیدمھ و میتسیاب میتسناوت رفن ود ام هیلوا یاھ بات و بت
دیناد یم .تسا ردان یلیخ داتفا رگا ای دتفا یمن اھ یگدنز زا یلیخ رد هک تسا یقافتا
.دھاوخ یم ندیگنج ندمآ نوریب مسا کی نیگنس هیاس ریز زا

هدید ،رتائت هچ و امنیس هچ تایبدا هچ یا هزوح رھ رد حرطم یاھمدآ نانز الومعم
و دننیبب دنھاوخ یمن هک تسا ییاھمدآ ریصقت ندشن هدید نیا زا یشخب .دنوش یمن
دھاوخ یمن ناشلد یلیخ هک ییاھدرم .دوش یم اھدرم تداع زا یشان مھ نآ زا یشخب
نم یاھ ششوک اب دوب یریشلگ رد دیاقع نیا زا یا هدنام هت رگا اما .دوش هدید ناشنز
هت و دوب هدش گرزب یتنس الماک هداوناخ کی رد وا هک دیناد یم نوچ .دش فرطرب
زا وا .میدرک رییغت ود رھ ،بخ یلو دوب شنھذ رد لاحرھب نز هب یتنس هاگن نآ هدنام
.مدوخ یاھ یگتخپان و اھ یماخ زا نم و تفرگ هلصاف شدوخ یتنس یاھرواب

یم رکف جاودزا هب الصا دیسرب وا اب جاودزا هلحرم هب هک نیا زا شیپ
ای دیتشاد نات نھذ رد هدنیآ درم ندرک صخشم یارب ییاھرایعم ؟دیدرک

؟دینزب باختنا هب تسد دش ثعاب یریشلگ مان فرص

یارب بولطم درم زا یرایعم چیھ نم ،هن
هب الصا نوچ متشادن منھذ رد جاودزا
اب نم هک ینامز .مدرک یمن رکف جاودزا
وا و دوب ملاس ۱۹ طقف مدش انشآ یریشلگ
مان کی طقف میارب نآ زا شیپ ات .هلاس لھچ
ار شیاھراک زا یضعب هک یسک .دوب

"باجتحا هدزاش" ملیف هتبلا و مدوب هدناوخ
.مدوب هدید مھ ار

مرظن هب مدینش ار شا ینارنخس یتقو ناگدنسیون نوناک رعش یاھ بش رد اما
لاس یاضف لثم ییاضف رد نوچ .دمآ بش هد نآ لوط نآ رد ینارنخس نیرت ناشخرد

شبطاخم روعش هب هشیمھ لثم و تشادن ار شنابطاخم جییھت دصق الصا یریشلگ ۵۶
دنمشزرا یلیخ میارب دوب ینارنخس نآ رد هک یشناد نمض رد .تشاذگ یم مارتحا
یمک زیچ نیا و دش هفاضا نم تامولعم هب یلک ینارنخس نامھ یط رد هک ارچ ،دوب
.دوبن

انشآ رتشیب مھ اب هتفر هتفر .مدناوخ ار همھ و متفر شیاھباتک غارس بش نآ زا دعب
تقو چیھ مھ هطبار نیا لوط رد یلو تفرگ لکش نام نیب رمتسم هطبار کی و میدش
هب طقف نم و داد جاودزا داھنشیپ نم هب یریشلگ لاس ود زا دعب .مدرکن رکف جاودزا هب
هب هک متسناد یم یراکھار اھنت ار جاودزا نوچ مدرک لوبق ار شداھنشیپ رطاخ نیا
.مشاب شرانک رتشیب متسناوت یم شا هطساو



هشیمھ ار ام هناخ یاھ فرظ 
کی هک یرخآ نیا .تسش یم یریشلگ
هب دیسر یم نام نھد هب نام تسد مک
ییوشفرظ نیشام کی هک تفگ یم نم
و مدرک یمن لوبق نم یلو میرخب
نیشام تقو رھ متفگ یم هشیمھ
میدیرخ ام و دش عارتخا یزپشآ
.میرخ یم مھ ییوشفرظ نیشام

 

زا و متسھ یزابجل مدآ الوصا نم بخ یلو ،دوب گرزب شلاچ کی نم یارب جاودزا نیا
کی نم هک تسا نیا مھم دیناد یم .ما هدرب تذل هشیمھ اھ نکممان ندروآ تسد هب

میلست نم هب ار عضاوم یرس کی مھ وا و مدرک دشر و مدش گرزب وا اب ییاھروج
دیدش نایرج هب عقاو رد .متفرگ رارق یگدنز ناروک رد هک مدوب ناوج یلیخ نم .درک
داتفا میارب قافتا نیا هک ملاحشوخ یلو مدش ترپ میظع یاھ هرخص اب هناخدور کی

یریشلگ .متساوخ یم هک دوب یزیچ نامھ .متشادن یھابتشا عقوت هک منک یم رکف نوچ
چیھ هب نم نوچ درک سیونکاپ نم روضح رد و اھ لاس نامھ رد ار "مجنپ موصعم"
دراو زا دعب یلو مدوب ناوج یلیخ هکنیا اب عقاو رد .مدش یمن شا نتشون محازم هجو
تاظحل اب و متشادن ار مدوخ هب دح زا شیب هجوت راظتنا کرتشم یگدنز هب ندش
.مدمآ یم رانک یبوخ هب وا نتشون

یریشلگ دای هدنز ندوب هدنسیون
ار رسمھ ای ردپ شقن یافیا محازم
یمن یصخش یگدنز رد ندرک یزاب

مھ زا ار اھ نیا تسناوت یم ؟دش
راب دیاب ییاھنت هب امش ای دنک ادج
؟دیدیشک یم شود هب ار زیچ همھ

یم یریشلگ هشیمھ ار ام هناخ یاھ فرظ
هب نام تسد مک کی هک یرخآ نیا .تسش
یمن لوبق نم یلو میرخب ییوشفرظ نیشام کی هک تفگ یم نم هب دیسر یم نام نھد
نیشام میدیرخ ام و دش عارتخا یزپشآ نیشام تقو رھ متفگ یم هشیمھ و مدرک
.میرخ یم مھ ییوشفرظ

هقیقد دنچ زا دعب ،درخب یبلاط ات شمداتسرف رابکی الثم .دوبن اھدرم همھ لثم هتبلا
ای "؟اھدرگ ای اھزارد ؟تسا مادک یبلاط یلو نکن هرخسم هنازرف": تفگ و تشگرب
دیاب دیسرپ مزا دنک تخادرپ و کناب دورب هک مداد ار قرب و بآ ضبق هک راب نیلوا
یناتساد تساوخ یم یتقو صوصخب ،دوب ترپ ساوح ییاھروج کی ؟منک رپ مھ شیف
.دوبن یرگید زیچ چیھ هب شساوح و دش یم ریگرد تدش هب شنھذ دسیونب

رد هتفر مھ یور .دنک زکرمت تسناوت یم هک دوب نیا رطاخب تسش یم فرظ مھ رگا
شتسار یلو دوب نم شود هب یگدنز زا یدایز شخب ،هلب میوگب دیاب امش لاوئس باوج
هک یا هزیاج لیلد هب رخاوا نیا نوچ ،مروخ یم سوسفا اعقاو منک یم رکف هک الاح
یلام رظن زا یرادقم کی فلتخم یاھروشک رد شیاھ باتک راشتنا و تفرگ ناملآ رد
رت هدوسآ یحور رظن زا یلیخ هک دش ثعاب نیا و میدرک یم یرتشیب تینما ساسحا

یزیچ نیلوا تفرگ ناماس و رس نام یلام عاضوا یمک هکنیا زا دعب تسھ مدای .میوش
یراک نامھ .نک همجرت تدوخ لد یارب و نیشنب رگید الاح هک دوب نیا تفگ نم هب هک
و لوا هناخ رس میتشگرب هرابود شا نتفر اب دنچ رھ .دیآ یم رب وت زا طقف هک نکب ار
.مھد ماجنا ار لگ راک نامھ مروبجم مھ زاب نم

ییاھ یزاب .درک یم یزاب یلاع اھ هچب اب
یلیخ ناش تیقالخ ندش افوکش رد هک
یم و تفرگ یم رتفک کی الثم .تشاد شقن
و بوچ و دبس اب شیارب و هناخ دروآ

هچب و درک یم تسرد یبالق هلت کی بانط
مدای الثم ای .دندش یم مرگرس یلک اھ
و دوب مھ بارخ هک یا هکسلاک اب تسھ
کدوک دھم هب تفر یم رد شچیپ هشیمھ
مھ هشیمھ .دروایب ار اھ هچب ات تفر یم
رد .دنک تسرد ار ییاذک چیپ دش بارخ هکسلاک تقو رھ ات دوب شبیج یوت راچآ کی
ات دندیود یم نآ لابند اھ هچب اب و بآ یوج یوت تخادنا یم ار گرب کی تشگزاب هار
.دسر یم اجک هب دننیبب

تسود یلیخ ار گنشوھ نامنایفارطا یاھ هچب مھ و نامدوخ یاھ هچب مھ نیمھ رطاخب
نارکفنشور زا هک یریوصت اب یتھابش چیھ یریشلگ میوگب مناوت یم لک رد .دنتشاد



و درک یم کمک یلیخ هناخ یاھراک رد .تشادن تسھ یمومع راکفا رد شلسنمھ درم
کرد یلیخ دوب نتشون ریگرد شنھذ هک ییاھ تقو هک منز یمن فال الصا مھ نم هتبلا
.مدرک یم شا

رد ردقچ دش یم یریشلگ رسمھ ناونع هب امش هب نوریب زا هک یھاگن
ای درک یم کمک امش هب هاگن نیا ؟تشاد ریثات امش دوخ یصخش یگدنز
؟دوب هدنرادزاب

لاس .مدرکن جرخ ندوب یریشلگ رسمھ زا تقو چیھ نم .دوب هدنرادزاب رتشیب میارب
نم تسناد یمن یسک اھ لاس ات هک مدرک یراک مدمآ یھاگشناد رشن زکرم هب هک ۶۲

و متسھ یسخت مدآ الوصا نم .مدرک یم ییاھر ساسحا یروجنیا .ما یریشلگ رسمھ
هاگن رد ندوب سخت نیا مناد یمن اما .درب یم تذل یلیخ نم تیصوصخ نیا زا وا
یم روبجم تاقوا یھاگ هک دوب اھ هاگن نیمھ رطاخ هب .تفرگ یم ییانعم هچ نارگید
.منک لرتنک ار مدوخ و مریگب هلصاف مدوخ زا مدش

نوچ مدربن یصاخ هرھب عامتجا رد ندوب یریشلگ رسمھ زا نم دیھاوخب ار شتسار
ار میاھ ترشاعم ،مشاب حرطم مدوخ راک اب هک مدرک ار مشالت مامت .متساوخ یمن مدوخ
نم دنکن یقرف ناشیارب هک منک تساخرب و تسشن ییاھمدآ اب و منک باختنا مدوخ
ییاج رگا هشیمھ .دننک هاگن نم هب لقتسم مدآ کی ناونع هب و متسھ یسک هچ رسمھ
الصا نوچ دشاب هتشاد تکرش هسلج نآ رد مھ وا هک مداد یمن هزاجا متشاد ینارنخس
هب یسک نز هک نیا هب تقو چیھ .دشاب هتسشن مرھوش لوا فیدر رد تساوخ یمن ملد
زارفرس هشیمھ مدرک یگدنز وا اب هک نیا زا یلو مدیلابن متسھ یریشلگ گنشوھ مان
.دوب یگرزب مدآ اعقاو وا نوچ ،متسھ

کی شقن زا نات یریگ هلصاف نیا .دیدرک بجعتم ارم یمک امش شتسار
.تسا بلاج میارب مھم تیصخش کی یگدنز رد راذگریثات و راکادف نز

نم .دنا یخلت رایسب یاھمدآ هک ما هدید ار نارکفنشور یاھ نز زا یلیخ نم دیناد یم
.متفگ یریشلگ هب مھ لوا زور نامھ ار نیا و متشاد لکشم یراکادف موھفم اب هشیمھ
زا فرط هکنیا ینعی یراکادف مرظنب نوچ دشاب هتشادن یراکادف راظتنا نم زا هک متفگ
یم دوجو هب شرد یراکبلط عون کی تشذگ نیا هجیتن رد و درذگب دنمشزرا زیچ کی
.دنکب ار شا یگدنز مدآ دراذگ یمن هک دروآ

نوچ دنتشادن ار هنارکفنشور فرح کی لمحت الصا هک مدید ار یدایز خلت یاھمدآ نم
منک یم رکف نم .دنشاب نایرج رد هکنیا نودب دنا هدوب اھ فرح نیا هدنونش طقف اھلاس
رایسب تسا فقاو شدوخ قوقح هب هک دریگ یم ینز زا درم کی هک ینھذ یاضرا نآ
هناخ رد ار تفلک کی شقن طقف هک دشاب فرط ینز اب وا هکنیا ات تسا رت شخبرمث
.دنک یزاب

تفگ یم هشیمھ یلو دریذپب تسناوتن ار ییاھزیچ کی رخاوا نیا ات هچرگا یریشلگ
و باوخ قاتا درد هب طقف هک دنریگ یم ار ییاھنز ام رکفنشور یاھدرم زا یلیخ
یم یرگید رکفنشور یاھ نز اب ار ناش یرکفنشور یانمتسا دعب و دنروخ یم خبطم
یگدنز شزرا نیا هب الماک دوخ وا .دنا یگداوناخ یگدنز بوچراچ زا جراخ هک دننک
هشیمھ نیمھ رطاخب دیاش و منک ییاپمھ وا اب الماک مناوت یم نم هک دوب فقاو نام
.تشاد ار یداقتنا دید نیا شا یمیدق ناتسود هب تبسن

دومن یبوخ هب "متسین هشحاف نم ادخب" ناتساد رد داقتنا نیا منک یم رکف
.تسا هدرک ادیپ

یم هک یطسوتم هقبط رکفنشور نآ هب الصا شیاھ ناتساد یقاب و ناتساد نآ رد ،هلب
.دناسر یم ار وا یرایشوھ نم رظن هب نیا و دراد داقتنا دزاس

ادیپ ییانعم هچ امش یارب ندوب وا رسمھ ، یریشلگ گرم زا دعب الاح
؟تسا هدرک

گوس رد هک تسا ییاھزیچ یرسمھ رھ گرم زا دعب .دنک یم قرف یلیخ نم تیعضو
گوس اما تسا یخلت و گرزب مغ اتدعاق نتشاد رسمھ گوس .دور یم ورف یدبا غاد و



کی شقن ندرک یزاب مدآ الصا نم 
مھاوخ یمن یتح .متسین یبدا هویب نز
تبحص دایز مترسح و هودنا دروم رد
اھمدآ یضعب هک یشالت نیا اما منک
رظن هب دننک یم نم ندرک سدقم یارب
دنچ رھ تسا یسدقم ریغ فدھ نم
ییاھر و مھدن تیمھا منک یم یعس نم
اھ هاگن بخ یلو منک ظفح ار مدوخ
نالا الثم وت هک راگنا .تسا توافتم
دنراد راظتنا همھ و !یتایبدا سومان
رد .ینک یزاب ار دیھش نز شقن

.تسین تسرد نیا هکیتروص
 

امش یاھویدیوليميا قيرط زا رابخاسا سا رآتفھزور تسکداپامن ناھج ماج تسکداپ

تامدخ

ار باتک .تسھ نم هرمزور یگدنز یاج همھ وا .تسا یرگید زیچ نتشاد یریشلگ
یم در نابایخ نالف زا ،هدرک یسیون هیشاح هک منیب یم ار شطخ تسد ،منک یم زاب

یرت توافتم یاھ هبرجت وا اب نم نوچ ... و متفا یم شا ناتساد نالف دای هب موش
.متشاد

الثم تسا نکمم یداع رھوش و نز کی
ای هزاغم نالف زا یداع ییاھ هرطاخ
تاسلج نم یارب یلو دنشاب هتشاد نابایخ
هدننک یعادت راب رھ ناگدنسیون نوناک
ییاھنت هب شمادک رھ هک تسا یتارطاخ
یارب ناراب ای .تسا یفاک رمع کی یارب
ار یکیتنامر و هناقشاع یانعم نیا طقف نم
هلمح یتح ای .درادن دراد نارگید یارب هک
نودب نم یارب ناتسناغفا هب اکیرما

.دراد یرگید ینعم یریشلگ روضح

شخب اما تسارجام ینورد شخب نیا
هب ام هعماج رد هک تسا یھاگن نآ ینوریب
نم .یوش یم یبایزرا مادم وت هک تساجنیا .یریشلگ هویب هب .دوش یم هویب نز کی
و هودنا دروم رد مھاوخ یمن یتح .متسین یبدا هویب نز کی شقن ندرک یزاب مدآ الصا

یم نم ندرک سدقم یارب اھمدآ یضعب هک یشالت نیا اما منک تبحص دایز مترسح
و مھدن تیمھا منک یم یعس نم دنچ رھ تسا یسدقم ریغ فدھ نم رظن هب دننک
سومان نالا الثم وت هک راگنا .تسا توافتم اھ هاگن بخ یلو منک ظفح ار مدوخ ییاھر
تسرد نیا هکیتروص رد .ینک یزاب ار دیھش نز شقن دنراد راظتنا همھ و !یتایبدا
.تسین

ندش تیبثت هب یزاین .دوبن نتخاس هدازماما ،داینب یزادنا هار زا مدصق یتح نم
ترسح و نارسخ و گوس نآ هک مدرک یم یراک دیاب طقف .تشادن مھ یریشلگ .متشادن
لیلد اب هک یراشف همھ نیا زا ترسح و مشخ .مدرک یم یلاخ متشاد هک ار یمشخ و
هظحل زا میتسناوتن هکنیا و دش دراو ام یگدنز هب یناسنا ریغ یلکش هب ، لیلد یب و
یریشلگ مھ و نم مھ نوچ .میربب تذل میتسناوت یم هک روط نآ نامھاتوک یگدنز یاھ
هملک یعقاو یانعم هب مھ اب هک میدوب قاتشم ود رھ .میتشاد اعقاو .میتشاد ار رنھ نیا
تساوخ یم ملد .مزیرب نوریب ار مشخ نیا تساوخ یم ملد .دنتشاذگن یلو مینک یگدنز
و هآ اب ار ایند مامت و مرس مزادنیب ار میادص هک متسین یمدآ نم بخ یلو منزب دایرف
مدوخ رطاخب .مدناتس طیارش نیا زا نم هک دوب یداد داینب یزادنا هار .منک رپ میاھ هلان
.تشاد ار اھنیا زا شیب تقایل هک یریشلگ رطاخب و
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